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Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwiet-
nia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Fundu-
szu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, 
poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna 
strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wy-
boru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii 
oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa 
dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii 
w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007—2013” (Dz. U. Nr 162, poz. 1292) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c)  finansowanie operacji realizowanych w ra-
mach LSROR przez podmioty publiczne wyno-
si nie więcej niż 35 % środków finansowych 
obliczonych zgodnie ze sposobem określonym 
w pkt 5;”;

2) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 3—5 otrzymują brzmienie:

„3)  podmioty, których siedziba albo miejsce za-
mieszkania znajduje się na obszarze objętym 
LSROR, prowadzące działalność w zakresie 
wykonywania rybołówstwa morskiego;

  4)  osoby zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę przez:

a)  stowarzyszenie, fundację lub inną organi-
zację społeczną, która prowadzi chów, 
hodowlę lub połów ryb, skorupiaków, 
mięczaków lub innych organizmów żyją-
cych w wodzie, jeżeli świadczą pracę na 
obszarze objętym LSROR,

b)  podmioty, których siedziba albo miejsce 
zamieszkania znajduje się albo znajdowa-
ła się na obszarze objętym LSROR i które 
prowadziły albo prowadzą działalność 
w zakresie wykonywania rybołówstwa 
morskiego;

  5)  przedsiębiorcy, którzy na obszarze objętym 
LSROR, na podstawie umowy z uprawnio-
nym do rybactwa prowadzą połowy ryb, 
skorupiaków, mięczaków lub innych organi-
zmów żyjących w wodzie, oraz osoby  
zatrudnione przez nich na podstawie umo-
wy o pracę;”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.  Liczbę podmiotów, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, 3, 5 i 6, ustala się na dzień 31 grudnia 
2009 r. na podstawie dokumentów dołączo-
nych do wniosku, o których mowa w § 5 
ust. 3.

  3.  Liczbę osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę, o których mowa w ust. 1 
pkt 2, 4 oraz 5, oraz domowników, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się według śred-
niego stanu w roku poprzedzającym rok 
ogłoszenia zaproszenia do składania wnios-
ków na wybór LGR do realizacji LSROR, bio-
rąc pod uwagę czas zatrudnienia pracowni-
ka w danym roku oraz zatrudnienie tego pra-
cownika w pełnym albo niepełnym wymia-
rze czasu pracy, na podstawie dokumentów 
dołączonych do wniosku, o których mowa 
w § 5 ust. 3.”;

3) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.  Wysokość środków finansowych, przeznaczo-
nych na realizację LSROR, jest obliczana pro-
porcjonalnie do liczby punktów uzyskanych 
przez stowarzyszenie w ramach łącznej oceny 
LGR oraz LSROR, o której mowa w § 1 pkt 7, 
z tym że nie może być ona niższa niż 80 % 
kwoty obliczonej zgodnie ze sposobem okreś-
lonym w § 1 pkt 5.”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia ust. 5 otrzy-
muje brzmienie:

„5.  Określenie celów ogólnych i szczegółowych 
LSROR, środków służących do osiągnięcia za-
kładanych celów, które mogą uzyskać wspar-
cie w ramach wdrażania LSROR, a także ich 
przewidywanego wpływu na środowisko.”;

5)  w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części 2 
Kryteria oceny LSROR:

a) pkt 1—3 otrzymują brzmienie:

„1)  cele LSROR i środki służące do ich osiągnię-
cia (maksymalnie 4 pkt):

a)  związek i spójność wskazanych w LSROR 
celów z uwarunkowaniami lokalnymi 
(specyfika obszaru) — maksymalnie 2 pkt,
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1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599).
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b)  przyjęte wskaźniki realizacji LSROR są 
adekwatne do każdego z założonych ce-
lów LSROR — maksymalnie 2 pkt;

  2)  operacje planowane do wsparcia w ramach 
LSROR (maksymalnie 9 pkt):

a)  planowane operacje przyczynią się do 
utrzymania istniejących lub tworzenia no-
wych miejsc pracy w sektorze rybactwa 
na obszarze objętym LSROR albo przyczy-
nią się do tworzenia nowych miejsc pracy 
poza sektorem rybactwa dla osób zatrud-
nionych do tej pory w tym sektorze — 
maksymalnie 3 pkt,

b)  planowane operacje są związane z wyko-
rzystaniem i pielęgnowaniem tradycji sek-
tora rybactwa na obszarze objętym LSROR 
— maksymalnie 3 pkt,

c)  beneficjentem planowanych operacji bę-
dą osoby zajmujące się połowem, cho-
wem, hodowlą, przetwórstwem lub sku-
pem ryb, skorupiaków, mięczaków lub  
innych organizmów żyjących w wodzie — 
maksymalnie 3 pkt;

  3)  udział społeczności lokalnej w przygotowa-
niu LSROR (maksymalnie 5 pkt):

a)  informacje o spotkaniach, warsztatach, 
wywiadach, sondażach i innych działa-
niach umożliwiających społeczności lokal-
nej udział w przygotowaniu LSROR (w tym 
podanie ich liczby, daty i miejsca) — mak-
symalnie 2 pkt,

b)  informacje wskazujące na udział podmio-
tów, o których mowa w § 2 ust. 1, w przy-
gotowaniu LSROR — maksymalnie 
3 pkt;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  metodologia oceny własnej funkcjonowania 
LGR i oceny procesu wdrażania LSROR 
(maksymalnie 10 pkt):

a)  wskazanie elementów funkcjonowania 
LGR podlegających ocenie — maksymal-
nie 2 pkt,

b)  wskazanie elementów wdrażania LSROR 
podlegających ocenie — maksymalnie 
2 pkt,

c)  wskazanie kryteriów, na podstawie któ-
rych będzie przeprowadzana ewaluacja 
i ocena funkcjonowania LGR — maksy-
malnie 2 pkt,

d)  wskazanie kryteriów, na podstawie któ-
rych będzie przeprowadzana ewaluacja 
i ocena realizacji LSROR — maksymalnie 
2 pkt,

e)  wskazanie czasu, sposobu i okresu objęte-
go pomiarem — maksymalnie 2 pkt;”.

§ 2. Do postępowań w sprawie wyboru LGR do re-
alizacji LSROR, wszczętych i niezakończonych do dnia 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje 
się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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